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… alebo o tom, že ešte aj spôsob, ako Boha milovať, nám Boh musel darovať – a je ním… 

BOŽIE SLOVO: 

Čítanie z listu sv. apoštola Pavla Efezanom: „[Kristus] ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých 
za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,  12 aby pripravovali svätých na 
dielo služby, na budovanie Kristovho tela,  13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania 
Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.“ (Ef 4,11-13). Počuli sme Božie 
slovo! 

ÚVAHA: 

Kedysi sme boli plní strachu: báli sme sa chudoby, báli sme sa nedostatku, báli sme sa, že nebudeme 
pre iných dosť dobrí, báli sme sa, že si nás iní nevšimnú, že budeme bezvýznamní, malí, nemilovaní, 
zabudnutí, odstrčení, báli sme sa útlaku, slabosti, bolesti, ubližovania,… Preto sme volili pýchu: dali 
sme samých seba do stredu svojich vlastných životov a s vervou sme sa pustili do boja o peniaze, o 
majetok, o „slušný život na úrovni“, o to, aby sme niečo znamenali, niečo dosiahli, aby sme si 
vydobyli úctu a rešpekt a obdiv ľudí naokolo, aby sme mali vážnosť a autoritu a vplyv a dokonca 
moc či slávu, urobili kariéru, alebo aspoň mali čo najpohodlnejší život, plný príjemných vecí… 

Ale toto všetko je už preč. Uverili sme Kristovi. Prijali sme od Neho novú identitu: „voláme sa 
Božími deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3,1), „Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8,17). Prijali 
sme pozvanie nášho nového Otca, toho v Nebi, do úplne nového sveta a „On nás vytrhol z moci tmy 
a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kol 1,13). A teraz sa učíme žiť úplne novým 
spôsobom, myslieť úplne novým spôsobom, dorastať do tohto veľkého daru. Pretože sme ako keď 
kráľ adoptuje syna sedliaka za svojho syna a princa kráľovstva: Na jednej strane ten malý sedliačik 
skutočne princom a synom samého kráľa je, lebo bol kráľom skutočne adoptovaný. Ale na druhej 
strane ním súčasne aj nie je, pretože nemá ani poňatia o tom, ako byť princom, ako žiť na hrade, 
ako plniť úlohy a očakávania, ktoré na neho jeho nový otec Kráľ i celé kráľovstvo vkladajú – veď 
nevie ani písať a čítať a v živote nejedol príborom a nedržal v ruke meč! Toto všetko sa musí ešte len 
naučiť, ešte len musí dorásť do toho, čím sa už adopciou stal. A presne toto sme aj my: stali sme sa 
Božími deťmi – ale teraz musíme ešte len dorásť do tohto nášho nového postavenia a hodnosti a 
naučiť sa byť tým, čím nás Boh už zo svojej strany urobil: Princmi a princeznami Nebeského Krá-
ľovstva, najbližšími druhmi Krista, hodnými sedieť s Ním na Jeho Tróne a vládnuť spolu s Ním – 
presne podľa slov Krista: „Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja 
zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne“ (Zjv 3,21). Tým našim víťazstvom je práve 
toto: že dorastieme do daru synovstva a naučíme sa byť synmi Boha tak, ako ním bol Kristus: celým 
myslením, životom, skutkami, túžbami, vernosťou, všetkým. Len tak si tento Dar naozaj osvojíme, 
ako nás vyzýva aj Pavol: „Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života“ (1 Tim 6,12)! 

Čo nás teda čaká ako prvé? Na to nám odpovedá jasne sám Ježiš: „Prvé je toto: “Počuj, Izrael, Pán, 
náš Boh, je jediný Pán.  30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej 
duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ (Mk 12,29-30). Ako ale milovať Boha? Nie je láska o 
tom, že niečo milovanému dávame? Ako a čo ale môžeme my, ľudia, dať Bohu? Keby sme chceli 
prejaviť lásku remeselníkovi, pomohli by sme mu v jeho dielni a keby sme chceli prejaviť lásku 
sedliakovi, pomohli by sme mu s prácou na jeho statku. Lásku k Bohu môžeme prejaviť rovnako – 
tak, že zveľadíme Jeho majetok. Napovedá nám to aj Ježiš vo svojom podobenstve, kde hovorí: 
„Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok:  15 
jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a 
odcestoval.  16 Ten čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť“ (Mt 
25,14-16). Čo je ale týmto talentom, Božím majetkom, ktorý nám Boh zveril, aby sme ho opatrovali, 
chránili a zveľadili? Na počiatku času to bol Raj, o ktorom čítame: „Vzal Pán, Boh, človeka a 
umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil“ (Gn 2,15). Boh sám stvoril Raj nielen ako 
miesto, kde človek mohol žiť, ale súčasne aj ako nástroj, ktorým mohol človek milovať Boha: tým, 
že zveľadí a zdokonalí Božie dielo. Dnes už ale Raja niet. Kde je dnes Boží majetok, aby sme mohli 
prísť a prejaviť svoju lásku k Bohu tým, že ho zveľadíme? A Písmo odpovedá: „Pánovým podielom 
je … jeho ľud“ (Dt 32,9) – a tým je Cirkev. Cirkev je Božie vlastníctvo tu, na zemi – ba viac, než 
nejaké vlastníctvo! Je to Jeho milovaná a nadovšetko drahá Nevesta, „ktorú si získal vlastnou krvou“ 
(Sk 20,28), keď „seba samého vydal za ňu“ (Ef 5,25). Ona je „Božia roľa a Božia stavba“ (1 Kor 
3,9) na tomto svete, ktorú Boh vložil do našich rúk – aby, tak ako kedysi Raj, aj ona bola jednak 
rodinou a miestom, kde ako Božie deti môžeme bývať a žiť – „ste spoluobčania svätých a patríte do 
Božej rodiny“ (Ef 2,19), pripomína nám Písmo – ale súčasne je aj nástrojom našej lásky k Bohu. 
Neexistuje iná možnosť ako milovať Krista než tá, že milujeme Jeho Cirkev, „ktorá je jeho telom, 
plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“ (Ef 1,23). Sám hovorí: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. … Čokoľvek ste neurobili jednému z 
týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“ (Mt 25,40.45). Toto je naše prvé a nesmierne dôležité 
zistenie: Byť Božími deťmi znamená v prvom rade nadovšetko, celým bytím milovať svojho Otca v 
Nebi – a to znamená nadovšetko a celým bytím milovať Jeho Cirkev a slúžiť jej. 

TIPY NA DISKUSIU: 

1.: UVAŽUJEM: 

Uvedomil som si, že Cirkev nie 
je len nejaká organizácia, ale 
Boží majetok na tejto zemi, 
Kristova milovaná, Jeho vlastnou 
Krvou získaná Nevesta? 

Uvedomil som si, že Cirkev je 
Kristovo Telo, v ktorom je 
Kristus prítomný úplne rovnako, 
ako v Eucharistii? 

Uvedomil som si, že milovať 
Krista a milovať Cirkev je jedno 
a to isté? 

Že Krista milujem len natoľko, 
nakoľko milujem Jeho Cirkev, 
pretože „Náš Vykupiteľ sa ukázal 
ako jedna osoba so svätou 
Cirkvou, ktorú si pridružil.“ (Sv. 
Gregor Veľký)? Že Mu slúžim 
len natoľko, nakoľko slúžim Jeho 
Cirkvi? Že nijako inak a nič iné 
Bohu dať nemôžem, nijako inak 
Ho milovať nedokážem, len v 
Jeho Cirkvi, ktorú nám práve na 
to zveril ako onen talent z 
podobenstva? 

Uvedomil som si, že – ako sme 
počuli od Pavla v úvode dnešnej 
katechézky – k tomu smeruje a v 
tom je zmysel aj všetkej formá-
cie a vyučovania, ktoré v Cirkvi 
prijímame? 

2.: ROZPAMÄTÁVAM SA:  

Ako som doteraz slúžil Cirkvi – 
najskôr v rovine mojej farnosti? 
Osobne i ako rodina? 

Nakoľko som si doteraz uvedo-
moval toto spojenie Krista a 
Cirkvi a teda aj mojej farnosti? 

Miloval som farnosť ako samého 
Krista, ktorému v nej slúžim? 

Je to naozaj „láska nadovšetko“ 
– ako prislúcha môjmu novému 
postaveniu syna (dcéry) Boha a 
Kristovho brata (sestry)? 

3.: ROZHODUJEM SA:  

Čo urobíme, aby sme si celým 
bytím zamilovali Krista – a 
milovali Ho v Jeho Tele, ktorým 
je Cirkev, v praxi teda hlavne 
naša farnosť? 

TIP: Urobíme si doma zoznam 
svojich schopností a zručností a 
pouvažujeme, ako by sme ich 
mohli dať k dispozícii farnosti a 
slúžiť v nej Kristovi – ako 
jednotlivci aj ako rodina! 


